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กําหนดการแข่งขันกีฬามวยปล้ํา 
กีฬานกัเรยีน นักศกึษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ประจําปี 2556“เมืองแพร่เกมส”์ 

วันที่ 2 - 4 กมุภาพนัธ์ 2556 
ณ อาคารเอนกประสงค์  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25  จังหวัดแพร ่

 
************************************ 

 
วันที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2556 (วันประชุม) 
  เวลา 09.00 น. ประชุมผู้ตัดสิน (สถานที ่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25  ) 
  เวลา 10.30 น. ประชุมผู้จัดการทีม / ผู้ฝึกสอน (สถานที ่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25  ) 
  เวลา 13.00 น. ตรวจร่างกาย นักกีฬาประเภท เกรกโก-โรมัน ชาย 
  เวลา 14.00 น. ช่ังนํ้าหนัก จับสลากเข้ารุ่น นักกีฬาประเภท เกรกโก-โรมัน ชาย 
 
วันที่ 2 กุมภาพนัธ์ 2556 (วันแรกของการแข่งขัน) 
  เวลา 09.00 น. พิธีเปิดการแข่งขัน (นักกีฬาทุกเขตเข้าร่วม) 
  เวลา 09.30 น. การแข่งขันรอบคัดเลือก ประเภทเกรกโก-โรมัน ชาย 

- รอบแรก Qualification round   
- รอบสอง Elimination round  
- รอบรองชนะเลิศ และ เรเปอชาร์จ Repechage 

เวลา 13.00 น. ตรวจร่างกาย นักกีฬาประเภท ฟรีสไตล ์หญิง 
เวลา 14.00 น. ช่ังนํ้าหนัก จับสลากเข้ารุ่น นักกีฬาประเภท ฟรีสไตล์ หญิง 

  เวลา 15.00 น. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ประเภทเกรกโก-โรมัน ชาย 
- รอบชิงเหรียญ ทองแดง 
- รอบชิงเหรียญ ทอง 

เวลา 16.30 น.   พิธีมอบเหรียญรางวัล 
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วันที่ 3 กุมภาพนัธ์ 2556 (วันที่สองของการแขง่ขนั) 
  เวลา 09.00 น. การแข่งขันรอบคัดเลือก ประเภทฟรีสไตล์ หญิง 

- รอบแรก Qualification round   
- รอบสอง Elimination round  
- รอบรองชนะเลิศ และ เรเปอชาร์จ Repechage 

เวลา 13.00 น. ตรวจร่างกาย นักกีฬาประเภท ฟรีสไตล ์ชาย 
เวลา 14.00 น. ช่ังนํ้าหนัก จับสลากเข้ารุ่น นักกีฬาประเภท ฟรีสไตล์ ชาย 

  เวลา 15.00 น. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ประเภทฟรีสไตล์ หญิง 
- รอบชิงเหรียญ ทองแดง 
- รอบชิงเหรียญ ทอง 

เวลา 16.30 น.   พิธีมอบเหรียญรางวัล 
 

วันที่ 4 กุมภาพนัธ์ 2556 (วันที่สามของการแขง่ขนั) 
  เวลา 09.00 น. การแข่งขันรอบคัดเลือก ประเภทฟรีสไตล์ ชาย 

- รอบแรก Qualification round   
- รอบสอง Elimination round  
- รอบรองชนะเลิศ และ เรเปอชาร์จ Repechage 

  เวลา 14.00 น. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ประเภทฟรีสไตล์ ชาย 
- รอบชิงเหรียญ ทองแดง 
- รอบชิงเหรียญ ทอง 

เวลา 15.00 น.   พิธีมอบเหรียญรางวัล และปิดการแข่งขัน 
************************************ 

 
หมายเหตุ :   กําหนดการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงและยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม 
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